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Dá para pensar… (6) 
 
(…continuação) 

Publicado nas pág. 4, 5 e 6 do JN – Jornal 
de Notícias, de 4 de agosto e com o devido 
pedido de autorização, transcrevemos a notícia 
(de 1.ª página) com o título “Portugueses 
querem a Igreja afastada de questões 
políticas”. 

População católica como em poucos 
países (75%), mas crítica em relação às 
posições do Vaticano. Maioria é a favor do 
casamento religioso entre homossexuais e de 
os divorciados comungarem. 

 

Todos devem poder casar 

Os portugueses também não seguem 
a doutrina oficial da Igreja em assuntos 
como o casamento de padres (até os mais 
velhos, por norma mais conservadores, 
são esmagadores a aceitar) e o 
casamento religioso de homossexuais 
(quase metade dos idosos e mais de 80% 
dos jovens aprovam). 

A linha é igual para a possibilidade de 
freiras celebrarem eucaristias: qualquer 
que seja a idade, a classe social (exceto a 
mais desfavorecida), a religião professa e 
a religião do país, 70% ou mais aprovam a 
ideia. Com a crise de vocações católicas, 
acontece em povoações mais pequenas 
só haver missa quando um padre lá pode 
deslocar-se. 

 
 

XXVIII Dom. Comum 

A liturgia da Palavra deste domingo 
recorda-nos a lepra, terrível doença, que 
noutros tempos era marcada por 
determinadas proibições de ordem social. 

O nosso mundo, nos dias de hoje, 
está transformado numa “lepra” gerada 
pelo espírito economicista e tecnológico. 
Tudo se compra, tudo se paga. 

Perante este panorama real, muitos 
perderam a noção e o valor da gratidão e 
da gratuidade, virtudes que desde 
crianças nos ensinaram: agradecer os 
favores recebidos e servir sem esperar 
recompensa. Estas virtudes enobrecem a 
pessoa humana, pois são atitudes que 
brotam do coração daqueles que se 
sentem amados por Deus. 

 
 

 

Introdução 

Podemos correr o risco de reduzir a 
mensagem do Evangelho de hoje a uma 
lição de boas maneiras: é preciso lembrar 
que devemos dizer obrigado a quem nos 
fez bem. 

O leproso samaritano é indicado, às 

vezes, como modelo de agradecimento e 
nada mais. Interpretada deste modo, a 
cena com que termina o relato – um grupo 
de pessoas inexplicavelmente mal-               
-educadas e um Jesus com uma 
expressão toldada – mais do que alegria, 
comunica tristeza. E de cada página do 
Evangelho nós esperamos apenas alegria. 
Ora, o tema não é o agradecimento. 

Jesus fica surpreendido: um 
samaritano – herético, descrente – teve 
uma intuição teológica que nove judeus, 
filhos do seu povo, educados na fé e 
conhecedores das Escrituras, não tiveram. 

Ao longo do caminho, todos eles se 
deram conta de que Jesus curava. A 
grande notícia devia ser comunicada 
imediatamente aos guias espirituais de 
Israel: Deus visitou o seu povo, enviou um 
profeta semelhante a Eliseu. Até aqui os 
dez tinham chegado. 

Apenas na mente e no coração do 
samaritano brilhou uma luz nova: 
entendeu que Jesus era mais do que 
alguém que cura. No seu gesto de 
salvação, percebeu a mensagem de Deus. 
Ele, o herético (herege) que não 
acreditava nos profetas, intuiu (percebeu) 
surpreendentemente, antes de todos os 
outros, que Deus enviara aquele que os 
profetas tinham anunciado, aquele que 
abre os olhos aos cegos e os ouvidos aos 
surdos, que faz caminhar os inválidos, 
ressuscita os mortos e cura os leprosos 
(Lc 7, 22). 

Foi o primeiro a intuir (perceber) que 
não é verdade que Deus está longe dos 
leprosos, que foge deles, que os rejeita. 

Intuiu o que devia dizer àqueles que 
institucionalizam, em nome de Deus, a 
marginalização dos leprosos: acabem com 
a religião que exclui, que julga, que 
condena as pessoas impuras! Em Jesus, 
o Senhor apareceu no meio delas, toca-as 
e cura-as. 

A mensagem de alegria é esta: os 
impuros, os heréticos, os marginalizados 
não só não são afastados por Deus, mas 
chegam a Ele e a Cristo antes e mais 
autenticamente do que os outros. 

Faz, Senhor, com que a comunidade 
cristã não marginalize os leprosos, mas 
que os toque e os cure. 
 

 

Antífona de Entrada 
Se tiverdes em conta as nossas faltas, 
Senhor, quem poderá salvar-se?  
Mas em Vós está o perdão, Senhor Deus   
     de Israel. 
 

 

Jornal do Leitor 
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Primeira Leitura 
(2 Rs 5, 14-17) 

Monição: 
 

Esta Leitura, tirada do 2.º Livro dos Reis, 
apresenta-nos a cura extraordinária do general 
sírio, Naamã. Ele mostra a sua gratidão ao 
profeta Eliseu pelo papel desempenhado. 
Eliseu prova a gratuidade do seu conselho 
reportando-o a Deus, seu autor. 

  
Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura do Livro dos Reis 
 

Naqueles dias, 14o general sírio 
Naamã desceu ao Jordão e aí 
mergulhou sete vezes, como lhe 
mandara Eliseu, o homem de Deus. A 
sua carne tornou-se tenra como a de 
uma criança e ficou purificado da 
lepra. 15Naamã foi ter novamente com o 
homem de Deus, acompanhado de toda 
a sua comitiva. Ao chegar diante dele, 
exclamou: «Agora reconheço que em 
toda a terra não há outro Deus senão o 
de Israel. Peço-te que aceites um 
presente deste teu servo». 16Eliseu 
respondeu-lhe: «Pela vida do Senhor 
que eu sirvo, nada aceitarei». E apesar 
das insistências, ele recusou. 17Disse 
então Naamã: «Se não aceitas, permite 
ao menos que se dê a este teu servo 
uma porção de terra para um altar, 
tanto quanto possa carregar uma 
parelha de mulas, porque o teu servo 
nunca mais há-de oferecer holocausto 
ou sacrifício a quaisquer outros 
deuses, mas apenas ao Senhor, Deus 
de Israel». 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Evita, Leitor, a leitura monocórdica, isto é, 
monótona, aborrecida, enfadonha, inexpressi-
va e geradora de sono. Faz uma leitura 
musicada, colorida, temperada, e não uma 
leitura cinzenta ou insossa. 

Dá uma voz distinta ao Narrador, ao 
personagem general Naamã e ao personagem 
profeta Eliseu. 

Lê devagar, articula bem as palavras e 
pronuncia-as bem. Exercita estas: sírio / 
Naamã / tenra / insistências / porção / 
holocausto / e outras. 

 
Comentário à 1.ª Leitura: 

Vamos aos precedentes: estamos na 
segunda metade do século IX a.C. 
Damasco estendeu o seu domínio sobre a 
maior parte da Síria e da Palestina e a 

personagem mais conhecida e estimada 
do reino é Naamã, o comandante do 
exército. Este seria a pessoa mais feliz e 
afortunada se não tivesse lepra, a terrível 
doença considerada como um dos piores 
castigos de Deus. 

Um dia, uma rapariga de Israel, 
raptada durante uma incursão, revela-lhe 
que na sua terra há um profeta que faz 
curas extraordinárias. É Eliseu, o discípulo 
de Elias. 

Naamã vai ter com ele, mas quando 
está para chegar à casa do homem de 
Deus, vem ter com ele um servo de Eliseu 
que lhe diz que se deve ir lavar sete vezes 
na água do rio Jordão. 

Naamã fica indignado. Esperava de 
Eliseu a realização de um rito, uma 
invocação ao seu Deus, a imposição das 
mãos. Nada disso. Eliseu não se dignou 
sequer a vir saudá-lo. 

Imprecando (a praguejar), está prestes 
a se afastar quando os seus servos vêm 
ter com ele e o levam a fazer um 
raciocínio elementar: se o profeta te 
tivesse ordenado uma coisa difícil, sem 
dúvida que a terias feito. Por que não pôr 
em prática uma ordem tão simples? 

É neste ponto do relato que se insere 
a nossa leitura: Naamã desce ao Jordão, 
mergulha sete vezes e a sua carne torna-    
-se como a de uma criança; está curado. 

Volta atrás para agradecer a Eliseu 
com um presente, mas este recusa-se a 
recebê-lo: não quer que surjam equívo-
cos. É que a cura não deve ser atribuída a 
ele, mas ao Senhor. 

Naamã entende e exclama: «Agora 
reconheço que em toda a terra não há 
outro Deus senão o de Israel», daqui para 
a frente não hei-de adorar outros deuses 
para além do Senhor. Por este motivo, 
pede a Eliseu autorização para levar 
consigo um pouco de «terra santa» para 
construir, na sua cidade, um altar ao Se-
nhor. 

Verificamos, então, que Naamã não 
só é curado da lepra do corpo, mas 
também da lepra da alma. Ou seja, do 
paganismo passou à fé no Deus único e 
verdadeiro. Notemos, também que, ambas 
as curas, lhe foram concedidas gratuita-
mente, foram um dom do Senhor. 

A leitura termina aqui, mas a história 
não acabou e creio que vale a pena 
recordar a maneira como se concluiu o 
diálogo entre Eliseu e Naamã. Este – 
como vimos – tomou a decisão de adorar 
o Senhor, todavia, o seu caminho de fé 
está apenas no início. Dá-se conta de que 
há algumas dificuldades. Inquieta-o um 
problema moral, que não o deixa com a 
consciência tranquila: quer expô-lo a 
Eliseu, que considera já ser o seu guia 
espiritual. 

Ouçamos a sua comovente confissão. 

Na minha terra – diz ele – tenho a 
incumbência de acompanhar o rei durante 
as cerimónias pagãs no templo de 
Remon. Quando se ajoelha diante da 
estátua do deus, o soberano apoia-se no 
meu braço e também eu me devo prostrar. 
Voltando a Damasco terei que retomar 
este serviço, e, mesmo que contrariado, 
farei um gesto idólatra. Enfim, sei que 
cometerei um pecado, mas é «inevitável». 

Naamã não pretende que Eliseu 
aprove a sua ação, pede apenas um 
pouco de compreensão para com a sua 
fraqueza. 

Apreciamos a sinceridade com que 
reconhece a sua fragilidade, mas que lhe 
responder? Como pôr de acordo a 
coerência com os princípios morais e a 
misericórdia para com o pecador? 

A solução mais fácil para Eliseu seria 
a de se entrincheirar atrás de posições 
jurídicas, aplicar friamente as normas e – 
se necessário – ameaçar quem se permite 
considerar a hipótese de uma vida de 
incoerências e de compromissos com a 
própria consciência. Mas Eliseu, que é um 
verdadeiro pastor de almas, não se com-
porta deste modo. 

Conhece os princípios, mas sabe que 
se encontra diante de uma pessoa em 
dificuldade da qual seria insensato 
pretender imediatamente a perfeição. 

Vai em paz! – é a sua resposta. E 
podemos imaginar que tenha acompanha-
do as suas palavras com um sorriso, 
aquele sorriso amigo de quem entendeu 
as angústias e os dramas espirituais que 
lhe foram confiados (2 Rs 5, 18-19). 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 97 (98), 1-4  

  
Monição: 

 

Ao proclamarmos o salmo de meditação, 
aclamamos e exultamos de alegria e gratidão 
em louvor a Deus, pois reconhecemos a 
salvação, a justiça e as maravilhas que Deus 
oferece a todos os seus filhos. 

 

  
Refrão: 
 

O SENHOR MANIFESTOU A SALVAÇÃO 
      A TODOS OS POVOS. 

 
 Ou: 
 

DIANTE DOS POVOS  

MANIFESTOU DEUS A SALVAÇÃO.  

Cantai ao Senhor um cântico novo 
pelas maravilhas que Ele operou. 
A sua mão e o seu santo braço 
Lhe deram a vitória. 
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O Senhor deu a conhecer a salvação, 
revelou aos olhos das nações a sua   
      justiça. 
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade 
em favor da casa de Israel. 

Os confins da terra puderam ver 
a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor, terra inteira, 
exultai de alegria e cantai. 
 

 

Segunda Leitura 
(2 Tm 2, 8-13) 

 
Monição: 

 

 Este trecho tirado da 2.ª carta a Timóteo, 

proclama a fé entusiasta de São Paulo em 
Cristo ressuscitado e exorta o discípulo 
Timóteo a não desfalecer perante as 
adversidades. 

  
Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo a Timóteo 
 

Caríssimo: 8Lembra-te de que Jesus 
Cristo, descendente de David, ressus-
citou dos mortos, segundo o meu 
Evangelho, 9pelo qual eu sofro, até ao 
ponto de estar preso a estas cadeias 
como um malfeitor. Mas a palavra de 
Deus não está encadeada. 10Por isso, 
tudo suporto por causa dos eleitos, 
para que obtenham a salvação que está 
em Cristo Jesus, com a glória 
eterna. 11É digna de fé esta palavra: Se 
morremos com Cristo, também com Ele 
viveremos; 12se sofremos com Cristo, 
também com Ele reinaremos; 13se O 
negarmos, também Ele nos negará; se 
Lhe formos infiéis, Ele permanece fiel, 
porque não pode negar-Se a Si mesmo. 
 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Esta 2.ª Leitura não é difícil. Chama-se a 
atenção para o paralelismo morrer-viver, 
sofrer-reinar, negar-negar. Infiéis-fiel, que deve 
ser ressaltado. 

Atenção também a algumas palavras, tais 
como: descendente de David (O segundo “d” 
também se lê: “Davide”) / cadeias como um 
malfeitor / não está encadeada / e outras. 

 
Comentário à 2.ª Leitura: 

 

Quando escreve a segunda Carta a 
Timóteo, Paulo encontra-se na prisão em 
Roma. Passou já por um primeiro 
processo durante o qual ninguém teve a 

coragem de se apresentar para 
testemunhar a seu favor (2 Tm 4, 16). 

Muitos amigos abandonaram-no ou 
puseram-se contra ele (2 Tm 4, 9-15). 

Os pagãos consideram-no um 
malfeitor e os Judeus um traidor. Este é o 
destino que espera quem se dedica 
lealmente à causa do Evangelho! 
Também a ti, Leitor. 

Ora, o que consola o Apóstolo nesta 
situação difícil? É o pensamento de que 
também Cristo passou pelos mesmos 
sofrimentos e incompreensões antes de 
entrar na glória do Pai. Por isso diz a 
Timóteo, e também a si mesmo: «Lembra-   
-te de Jesus Cristo!». É que, para chegar 
à salvação, é preciso percorrer o mesmo 
caminho: «Se morremos com Cristo, 
também com Ele viveremos; se sofremos 
com Cristo, também com Ele reinaremos; 
se o negarmos, também Ele nos negará». 

Ora, o que aconteceu a Paulo e a 
Jesus, repete-se na vida de cada au-
têntico discípulo. De facto, quem se 
empenha a favor da própria comunidade, 
deve ter em conta também as críticas, as 
incompreensões e até mesmo as 
perseguições, mas, mesmo no meio das 
dificuldades, deve cultivar a serenidade e 
a alegria, com a certeza que a mensagem 
de amor e de paz que anuncia dará frutos 
com abundância. A Palavra de Deus, de 
facto, não se deixa acorrentar. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(cf. 1 Ts 5, 18) 

 
Monição: 

 

Em Cristo Jesus aprendemos a gratidão 
para com Deus, pelas imensas maravilhas que 
opera em nosso favor, em todo o tempo e 
lugar. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
   

Em todo o tempo e lugar dai graças a Deus, 
porque esta é a sua vontade a vosso   
     respeito em Cristo Jesus. 

 
 

Evangelho (Lc 17, 11-19) 
__________________________________ 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, 11indo Jesus a 
caminho de Jerusalém, passava entre a 
Samaria e a Galileia. 12Ao entrar numa 
povoação, vieram ao seu encontro dez 
leprosos. 13Conservando-se a distância, 
disseram em alta voz: «Jesus, Mestre, tem 
compaixão de nós». 14Ao vê-los, Jesus 
disse-lhes: «Ide mostrar-vos aos 
sacerdotes». E sucedeu que no caminho 

ficaram limpos da lepra. 15Um deles, ao 
ver-se curado, voltou atrás, glorificando a 
Deus em alta voz, 16e prostrou-se de rosto 
por terra aos pés de Jesus para Lhe 
agradecer. Era um samaritano. 17Jesus, 
tomando a palavra, disse: «Não foram dez 
que ficaram curados? Onde estão os 
outros nove? 18Não se encontrou quem 
voltasse para dar glória a Deus senão 
este estrangeiro?» 19E disse ao homem: 
«Levanta-te e segue o teu caminho; a tua 
fé te salvou». 

 

Palavra da Salvação. 
__________________________________________ 

 
Comentário ao Evangelho: 

 

Dizia-se no tempo de Jesus: «Quatro 
categorias de pessoas são comparáveis a 
um morto: o pobre, o leproso, o cego e o 
que não tem filhos.» 

Os leprosos não podiam aproximar-se 
das aldeias e os lugares onde habitavam 
eram considerados impuros, como os 
cemitérios. Alguns rabinos declaravam 
que, se encontrassem um leproso, haviam 
de correr com ele à pedrada gritando-lhe: 
«Volta para o teu lugar e não contamines 
as outras pessoas!» 

Todas as doenças eram consideradas 
um castigo pelos pecados, mas a lepra 
era o símbolo do próprio pecado. Deus 
servia-se dela – dizia-se – para punir, 
sobretudo, as pessoas invejosas, arrogan-
tes, os ladrões, os responsáveis por 
homicídios, falsos juramentos e incestos. 

A cura da lepra era considerada um 
milagre comparável à ressurreição de um 
morto. Só o Senhor a podia curar, mas 
antes tinham que ser expiadas todas as 
culpas que a tinham provocado. Por estes 
motivos, os leprosos sentiam-se rejeitados 
por todos: pelos homens e por Deus. 

Sendo estes os costumes e a 
mentalidade daquele tempo, compreende-  
-se por que motivo os dez leprosos se 
conservaram à distância e, lá de longe, 
gritaram: «Jesus, Mestre, tem compaixão 
de nós!».  

Reparemos que não pedem que os 
cure, mas apenas que sinta compaixão, 
que se enterneça diante da sua situação 
desesperada. Talvez esperem uma 
esmola. Mas Jesus, assim que os vê, diz-
lhes: «Ide mostrar-vos aos sacerdotes». 

A lei determinava que quem se 
curasse desta doença devia apresentar-se 
a um sacerdote, o qual, depois das 
verificações necessárias, decidia se esta 
pessoa podia ser ou não readmitida na co-
munidade (Lv 14, 2-7). Então os dez 
leprosos vão e, ao longo do caminho, 
sentem-se curados. 

Há algo de singular neste milagre: a 
cura não acontece imediatamente. A lepra 
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desaparece depois, quando os doentes se 
encontram a caminho, o que torna o 
episódio muito semelhante ao relato que 
encontramos na primeira Leitura. Também 
Naamã fica curado depois de se ter 
afastado de Eliseu. 

Vendo-se curado, um dos dez 
leprosos volta para trás e, tendo 
encontrado o Mestre, lança-se aos seus 
pés para lhe agradecer. É um samaritano 
(considerado a “escumalha” no seu tempo). 

Jesus admira-se que só ele, um 
estrangeiro, tenha sentido a necessidade 
de dar glória a Deus e diz-lhe: «Levanta-te 
e segue o teu caminho; a tua fé te 
salvou!» 

Ora, este é o facto. Agora, qual a 
mensagem? 

Para a entendermos, concentremo-         
-nos em alguns detalhes significativos. 
Notamos antes de mais que não se fala 
de um, mas de dez leprosos, e Lucas não 
sublinha este pormenor apenas por dever 
de crónica. É que o número “dez”, na 
Bíblia, tem um valor simbólico: indica a 
totalidade (são dez os dedos das mãos). 
Os leprosos do Evangelho representam 
assim todo o povo, a humanidade inteira 
que está distante de Deus. Todos – quer 
dizer Lucas  –  somos leprosos e precisa-
mos de encontrar Jesus. Ninguém é puro, 
todos trazemos na nossa pele sinais de 
morte que apenas a palavra de Cristo 
pode curar. 

Ou seja, quem não toma consciência 
da própria condição de pecador, acaba 
por se considerar um justo e com o direito 
de condenar os outros à marginalização. 

Ora, Deus não criou dois mundos: um 
para os bons e outro para os maus, mas 
quer no presente, como no futuro, um 
único mundo onde chama a viver juntos, 
todos os seus filhos, todos pecadores, 
salvos pelo seu amor. 

Depois, a mesma mensagem está 
contida num segundo pormenor: a lepra, 
junta Judeus e Samaritanos, ou seja, une 
pessoas que, quando estão de boa saúde, 
se desprezam, se odeiam, se combatem. 
A tomada de consciência da desgraça e 
da dor comuns, tornou-os amigos e 
solidários. 

Aliás é exatamente o que acontece no 
campo espiritual: se alguém se considera 
justo e perfeito, acaba inevitavelmente por 
levantar barreiras e cercas para se 
proteger dos «leprosos». Quem, pelo 
contrário, se dá conta de ser ele mesmo 
um leproso, não se sente superior, não 
julga, não afasta, não despreza, sente-se 
solidário, no bem e no mal, com os 
irmãos. 

Jesus não tem medo de ser 
considerado um pecador, não é um 
«fariseu» que se afasta de quem é 
impuro. No final do relato da cura de um 

leproso, o evangelista Marcos nota que, 
depois de ter estendido a mão e o ter 
curado, ele «não podia entrar abertamente 
numa cidade, ficava fora, em lugares 
despovoados» (Mc 1, 45). Acariciando o 
leproso sabia que estava a fazer um gesto 
que o tornava impuro, e que por isso teria 
de se afastar da sociedade dos puros. 
Acariciou-o igualmente porque tinha feito 
a escolha de partilhar a condição dos 
marginalizados, dos excluídos, dos 
rejeitados. 

Também o terceiro pormenor insiste 
na solidariedade entre as pessoas: os dez 
leprosos não procuram salvar-se cada um 
por sua conta. Vão juntos à procura de 
Jesus. A sua oração é comunitária: Jesus, 
Mestre, tu que compreendes a nossa 
condição, tem piedade de nós. Esta 
invocação é uma condenação daquela 
pseuda-espiritualidade individualista e 
intimista que pregou a procura da 
«salvação da própria alma». 

A salvação só se pode atingir 
juntamente com os irmãos. Nunca 
sozinho, isoladamente. 

As grandes personagens da Bíblia 
foram sempre solidárias com o seu povo. 
Azarias, o jovem de vida íntegra e 
exemplar, reza assim: «Pecámos (não diz: 
"eles pecaram"), prevaricámos, afastámo-       
-nos de ti; em tudo temos procedido mal; e 
não observámos os teus mandamentos. 
Não os temos posto em prática, não 
temos observado as Leis que nos deste e 
que eram para nossa felicidade» (Dn 3, 
29-30); Moisés dirige-se ao Senhor 
dizendo: «Apesar disso, perdoa-lhes este 
pecado, ou então apaga-me do livro que 
escreveste» (Êx 32, 32) e Paulo chega a 
pronunciar uma frase paradoxal: 
«Desejaria ser amaldiçoado por Deus, ser 
eu próprio separado de Cristo, pelo bem 
dos meus irmãos» (Rm 9, 3). 

Nem mesmo Deus em nenhum 
paraíso pode ser feliz enquanto o último 
dos homens não for libertado da «lepra» 
que o mantém distante do Senhor e dos 
irmãos. 

Depois, um quarto pormenor do relato, 
é um convite a refletir sobre a eficácia 
salvífica da palavra pronunciada por 
Jesus. Os leprosos invocam-no de longe. 
Não podem aproximar-se dele. Ora, 
aperceber-se-á Jesus do seu grito 
desesperado? Poderá fazer alguma coisa 
por eles, ou a distância impedi-lo-á de 
intervir? 

Ora, estas são as dúvidas, os receios 
que angustiam, não só os dez leprosos, 
mas também os cristãos das comunidades 
de Lucas – que não tiveram a sorte de se 
«aproximarem» materialmente do Mestre 
– e são as dúvidas que nos bloqueiam a 
nós, hoje, também. 

Estamos convencidos de que quando 
Jesus estava próximo, quando caminhava 

pelas estradas da Palestina, quando era 
possível aproximar-se dele, tocá-lo, falar-        
-lhe, Ele prestava atenção a todos, ouvia 
cada pedido de ajuda e, com a sua 
palavra, curava todas as doenças. Mas 
agora que Ele já não está presente 
visivelmente neste mundo, agora que está 
«longe», ouvir-nos-á? Interessar-se-á 
ainda pela nossa «lepra»? Será capaz de 
salvar também «à distância»? 

Ora bem: a resposta que Lucas dá 
aos seus cristãos, e a nós, é simples: não 
há distância que possa impedir as nossas 
orações de chegarem até Ele, e não há 
situação desesperada que, com a sua 
palavra, mesmo que pronunciada «ao 
longe», Ele não possa resolver. 

A palavra que cura cada «lepra» 
continua a ser anunciada hoje e mantém 
intacta a sua eficácia. Basta confiar nela, 
como fez o leproso samaritano a quem 
Jesus reconhece: «A tua fé te salvou». 

Os dez leprosos são curados ao longo 
do caminho. Mas por que é que Jesus não 
os cura imediatamente – como costuma 
fazer – e não os manda em seguida aos 
sacerdotes para a verificação prevista na 
lei? Será que quereria pôr à prova a sua 
gratidão? 

A este detalhe do episódio está 
certamente ligada uma mensagem 
teológica. No Novo Testamento, a vida 
cristã é comparada a um «itinerário», a 
uma viagem longa e cansativa. A cura das 
«lepras» que nos fazem sentir distantes 
de Deus, rejeitados pelos irmãos e 
desprezados pela nossa própria consci-
ência – sabemo-lo e verificamo-lo todos    
os dias – não acontece de repente, é 
progressiva, requer toda uma vida. É este 
o caminho que Jesus convida a percorrer 
com paciência, serenidade, otimismo, 
guiados a cada passo pela sua palavra. 
Ao longo do caminho, quem tiver fé verifi-
cará o prodígio: gradualmente verá «a sua 
carne torna-se como a de uma criança»  – 
como aconteceu a Naamã, que lemos na 
primeira Leitura. 

Chegamos agora ao ponto mais difícil 
do relato: por que é que apenas um voltou 
para agradecer? Por que é que Jesus se 
lamentou do comportamento do outros 
nove, quando Ele mesmo tinha ordenado 
que fossem mostrar-se aos sacerdotes? 
Ora, visto bem, não foi talvez o 
samaritano quem desobedeceu? 

Digamo-lo já: certamente também os 
outros nove terão voltado mais tarde para 
agradecer. Eles foram antes de mais ter 
com os sacerdotes para despachar as 
«formalidades» da verificação e serem 
readmitidos na vida comunitária. Depois 
correram para as suas famílias e 
certamente voltaram a ir ter com Jesus. É 
esta a única reconstituição dos factos que  
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tem uma lógica. Mas então, por que 
motivo Jesus se lamenta? 

Ele não fala de agradecimentos, não 
fica triste por ter verificado que as 
pessoas não lhe estão reconhecidas. Diz 
que o samaritano foi o único que deu 
glória a Deus, ou seja, o único que 
entendeu imediatamente que a salvação 
de Deus chega às pessoas através de 
Jesus. Foi o único que reconheceu não só 
o bem recebido, mas também o 
intermediário escolhido por Deus para 
comunicar os seus dons. Quis proclamar 
diante de todos o seu reconhecimento e a 
sua descoberta. 

Os outros não eram maus, 
simplesmente não se deram logo conta da 
novidade. Continuaram a seguir os 
caminhos tradicionais: pensaram que a 
Deus se chega através das práticas 
religiosas antigas, através dos sacerdotes 
do templo. 

Jesus fica surpreendido que as 
pessoas do seu povo, mesmo que 
habituadas a ler as Sagradas Escrituras e 
educadas pelos profetas, tenham sido 
precedidas (ultrapassadas) por um 
samaritano no reconhecimento do 
Messias de Deus. 

O facto da cura dos dez leprosos é 
relido por Lucas como uma parábola, 
como uma imagem de tudo o que 
aconteceu nesse tempo: os heréticos, os 
pagãos, os pecadores foram os primeiros 
a reconhecer Jesus como o mediador da 
salvação de Deus. 

Quer dizer: muitos daqueles que nós 
conhecemos à nossa volta, que não 
rompem os bancos das nossas Igrejas, e 
apontámo-los como “indignos”, entrarão 
no Céu à nossa frente. 

 
 

Oração Universal 

__________________________________ 
 

1 – Para que o nosso Bispo Manuel os     
            presbíteros e os diáconos 

 acolham sem distinções nem preconceitos 
os mais rejeitados que deles se aproximam, 
oremos ao Senhor. 
 

2 – Para que os médicos, capelães e    
            enfermeiros, 

 que assistem aos doentes que perderam    
      toda a esperança, 
 recebam como prémio a vida eterna, 
 oremos ao Senhor. 
 

3 – Para que os leprosos e doentes incuráveis 
 encontrem em cada homem que os serve 
 um irmão, uma irmã e a própria mãe, 
 oremos ao Senhor. 
 

4 – Para que Jesus, que sofre nos doentes, 
 os pacifique com a graça da sua presença 
 e lhes dê a fidelidade até ao fim, 
 oremos ao Senhor. 

 
5 – Para que cada um de nós, quando estiver   
           doente, 

 saiba mostrar-se reconhecido para com   
      quem os trata, 
 e dar graças a Deus que é a fonte de todos     
      os bens, 
oremos ao Senhor. 

_____________________________________ 
 

Antífona da Comunhão 
 

Os ricos empobrecem e passam fome; 
mas nada falta aos que procuram o   
     Senhor. 
 
Ou: 
 

Quando o Senhor Se manifestar,  
seremos semelhantes a Ele,  
porque O veremos na sua glória. 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 14   – S. Calisto I (Papa e Mártir).  
Dia 15   – S. Teresa de Jesus  
                                    (Virgem e Doutora da Igreja). 

Dia 16   – S. Hedwiges (Religiosa). 

              – S. Margarida Maria Alacoque                  
                                                      (Virgem).  
Dia 17   – S. Inácio de Antioquia  
                                                         (Bispo e Mártir). 

Dia 18   – S. Lucas (Evangelista). 

Dia 19   – Santa Maria no Sábado. 
              – SS. João de Brébeuf e Isaac    
                 Jogues (Presbíteros) e   
                 Companheiros (Mártires).  
              – S. Paulo da Cruz (Presbítero). 
 

 

O valor da gratuidade 

e da gratidão 
  

Ao escutarmos as Leituras propostas 
para este XXVIII Domingo do Tempo 
Comum reparamos na importância dada à 
cura do leproso Naamã, bem como à cura 
dos dez leprosos que pediram a 
intercessão de Jesus. 

A Palavra de Deus que hoje nos é 
dirigida, pretende chamar a nossa atenção 
para duas virtudes humanas esquecidas 
por muitos de nós: a gratuidade e 
a gratidão. 

O general sírio Naamã, cujo relato 
ouvimos na primeira Leitura, ao lavar-se 
sete vezes no rio Jordão e sentindo-se 
curado, volta atrás para agradecer a 
Eliseu com um presente, mas este recusa-    
-se a aceitá-lo. Não deseja que Naamã 
pense que o milagre é obra sua, mas 
pura gratuidade de Deus. Eliseu é um 
modelo para todos nós, não somente pela 
sua compreensão, mas também pela sua 

retidão. Não pretende que lhe agradeçam 
a ele, mas a Deus. 

Também os leprosos, de que nos fala 
o Evangelho, foram limpos de modo 
extraordinário pela ação de Deus, através 
da intermediação de Seu Filho, Jesus. 

Um deles, sentindo-se curado, volta 
para trás ao encontro de Jesus, lança-se 
aos seus pés para Lhe agradecer. É um 
samaritano, um estrangeiro. 

Pensemos nos pormenores significa-
tivos da narrativa do milagre operado em 
favor dos dez leprosos, a fim de nele 
podermos reconhecer a chamada de 
atenção para outra das virtudes acima 
referidas, a gratidão. 

Na nossa vida somos, por vezes, 
tentados a desejar o reconhecimento dos 
demais perante aquilo que fazemos, mas 
que no fundo não é obra nossa, mas 
gratuidade de Deus, em que participamos 
como simples intermediários. São 
fragilidades nossas de que temos de nos 
corrigir. 

 
 

A nossa vida e as 

nossas fragilidades 
  

A narração deste episódio quer 
chamar-nos a atenção para as nossas 
fragilidades: ninguém é justo, ninguém 
está sem lepra; todos procuramos a 
salvação do Senhor. A lepra simboliza a 
condição de pecado, da miséria humana, 
da situação de afastamento de Deus e 
dos irmãos. 

Quando nos sentimos justos, 
perfeitos, começamos a erguer muros que 
nos separam: pomos os bons do nosso 
lado e os que julgamos não serem, do 
outro; exigimos que aqueles que 
consideramos pecadores fiquem longe de 
nós, a fim de não sermos atingidos. 

Quando deixarmos de pensar que nos 
salvamos por nós próprios, mas com a 
ajuda da oração comunitária, como 
fizeram os dez leprosos, apelamos para a 
piedade do Mestre. É assim que nos 
comportamos? Sentimo-nos ou não 
solidários com todos ou continuamos a 
pensar apenas na «nossa salvação»? 

Saibamos, como o samaritano, 
reconhecer os bens recebidos de Deus, a 
fim de comunicarmos aos homens os 
Seus dons, proclamando o nosso 
reconhecimento e a sua descoberta. 
Saibamos dar a mão, ajudar os leprosos 
de hoje, nos quais também estamos de 
certo modo incluídos. 

 
 

Jornal do Leitor 

_____________________________________ 
N.º 587 –13-10-2019 – XXVIII Dom. Comum –Pág. 5 /6 
 



Pág. 6 /6 – XXVIII Dom. Comum – N.º 587 –13-10-2019 

 

Leprosos de hoje 

 Os leprosos de hoje, são todos 
aqueles que marginalizados e discrimi-
nados pela comunidade, continuam ainda 
a sofrer na própria pele as consequências 
das feridas da lepra do pecado. 

Se pensarmos honestamente na 
nossa condição de leprosos, de 
pecadores diante de Deus, já não nos 
consideraremos acima de ninguém, 
conseguiremos deixar de julgar, condenar 
e excluir. Compreenderemos que somos 
irmãos de todos os homens, de que 
fazemos o mesmo caminho ao lado uns 
dos outros e que nos apoiamos 
mutuamente no rumo que conduz Áquele 
que é o único que pode curar. 

A nossa vida cristã é esse caminho, 
esse itinerário que nós sabemos ser longo 
e penoso. Ponhamo-nos, pois, ao lado 
dos demais, caminhemos juntamente com 
eles e um dia, com alegria, compreende-
remos que ao percorrermos juntos tanta 
estrada, acabamos por ser curados por 
Jesus da lepra das nossas próprias 
imperfeições. 

 
 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de outubro, a Igreja 
reza pela seguinte intenção: 
 

Pela Evangelização 

– Primavera Missionária da Igreja. 
 

Para que o sopro do Espírito Santo 
suscite uma nova primavera missionária 
na Igreja. 

 
 

Prevenir o AVC passa 

por aprender a comer 
 

E quando o médico diz que está tudo 
na mão de cada um de nós, é literalmente 
verdade. 

Faça o exercício de olhar para a sua mão: 

–- Os 5 dedos correspondem às 5 
refeições que devemos realizar por dia. 

–- As duas mãos juntas em forma de 
colher são a quantidade de hortaliças e 
legumes no prato. 

–- A palma da mão é equivalente à 
quantidade de carne ou peixe que 
podemos ingerir ao almoço e jantar. 

–- O punho fechado corresponde à 
quantidade de arroz, massa, batata ou 
leguminosas a acompanhar a refeição. 

-– Uma mão em forma de colher 
encaixa a porção de fruta a cada refeição. 

-– A espessura de dois dedos 
(indicador e dedo médio) ditam a 
quantidade máxima de queijo. 

-– A ponta do indicador é a quantidade 
de sal, açúcar ou azeite permitidos para 
tempero e confeção durante o dia. 

-– E se juntarmos os ensinamentos da 
nossa mão aos dos nossos pés que, todos 
os dias, nos pedem atividade física pelo 
menos 20 a 30 minutos, estaremos a 
proteger ainda mais células do nosso 
cérebro. 

Prevenir é o melhor remédio.  
Cada AVC que se previne, é menos 

um AVC que se trata. 
___________________________________ 

As explicações são da médica e 
nutricionista Sandra Alves, 

membro da Sociedade Portuguesa do AVC. 
 

 

Aniversários (parabéns) 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalícios, os seguintes 
Leitores: 

– Sara Gonçalves, da Paróquia de 
São Pedro de Sanfins de Ferreira, no 
passado dia 4 de outubro.  

Por desencontro na informação da 
data do aniversário desta Leitora, já não 
foi possível publicá-lo no Jornal 585. Por 
este facto, o Jornal do Leitor apresenta 
desculpas à Sara, acreditando que tenhas 
vivido uma grande festa de aniversário. 

– Rafaela Costa, da Paróquia de 
Carvalhosa, na próxima quinta-feira, dia 
17 de outubro. 

– Filipa Pereira, da Paróquia de 
Figueiró, também na próxima quinta-feira, 
dia 17 de outubro. 

O Jornal do Leitor deseja à Rafaela e 
à Filipa, festas bonitas de aniversário e 
muitas felicidades. 
 

 

H u m o r 
Certezas 
 

– Todo o indivíduo que diz ter a 
certeza absoluta sobre qualquer coisa, é 
um idiota. 

– Achas que sim? 
– Tenho a certeza absoluta! 

Prestação 

– Venho pagar a última prestação do 
carrinho de bebé. 

– E como vai o menino? 
– Está muito bem. Casa-se amanhã. 

Bebida 

O médico disse ao cliente alcoólico 
que, em vez de vinho, devia beber leite. 

O paciente procurou seguir o 
conselho, mas, de vez em quando, dizia: 

– Agora já sei porque é que os bebés 
choram todo o dia! 

Perdido 

Uma criança foi com a mãe à cidade e 
perdeu-se. Depois de dar muitas voltas, 
viu um polícia e perguntou-lhe: 

– Oiça, senhor Guarda. Não viu 
passar por aqui uma senhora sem uma 
criança como eu? 
 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

13-10-2019 – XXVIII Dom. 

Comum 

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Joaquim 

Mendes 

Fernanda 

Costa 

1.ª Leitura 
Luís 

Miguel 

António 

Dias 

2.ª Leitura 
Paula 

Carvalho 

Rosa 

Matos 

Oração  
Universal 

Joaquim 

Mendes 

Fernanda 

Costa 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Tânia 

 Leão 

Rosa 

Armanda 

2.ª Leitura 
Elisabete 

Costa  

Marta 

Pinheiro 

Oração 
Universal 

Catarina 

Torres 

Lúcia  

Gomes 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Conceição 

Andrade 

Aurora 

Silva 

2.ª Leitura 
Helena 

Moreira 

Diana 

Santos 

Oração 
Universal 

Manuel 

Pereira 

Pedro 

Leal 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos   

1.ª Leitu.   

2.ª Leitu.   

Orç. Fiéi.   
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